Podmienky vykonávania platobných služieb v Slovenskej
sporite¾ni, a. s.
Toto sú podmienky poskytovania a vykonávania platobných služieb Slovenskej sporite¾ne, a. s., so sídlom
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka
è. 601/B, IÈO 00151653 a niektoré informácie v zmysle zákona è. 492/2009 Z.z. o platobných službách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Banka je oprávnená poskytova• platobné služby na základe bankového povolenia udeleného Národnou bankou
Slovenska s è. OPK-4006/2008 z 27. marca 2008.
Orgánom doh¾adu banky je Národná banka Slovenska, ktorá vykonáva doh¾ad nad bankami v zmysle zákona è.
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
I. POPLATKY ZA VYKONÁVANIE TUZEMSKÝCH A CEZHRANIÈNÝCH PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ
Poplatky za vykonávanie tuzemských a cezhranièných platobných operácií sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a
náhrad Slovenskej sporite¾ne, a. s.
Poplatky Banky za operácie s vykonaním konverzie jednej meny na druhú sa stanovujú pod¾a kurzu ECB
platného v èase vykonania prevodu.
Poplatky zahranièných bánk za operácie s platobnou podmienkou OUR s vykonaním konverzie jednej meny na
druhú banka vykonáva kurzami uvedenými v èlánku V. Cezhranièné prevody, v èasti Kurzy, platné v èase
vykonania prevodu.
II. REKLAMÁCIE A RIEŠENIE SPOROV PRI POSKYTOVANÍ PLATOBNÝCH SLUŽIEB
Reklamáciu súvisiacu s poskytovaním a vykonávaním platobných služieb je Klient oprávnený poda• postupom a
v lehotách stanovených v Reklamaènom poriadku Banky.
Pri riešení sporov, ktoré vznikli medzi Slovenskou sporite¾òou ako poskytovate¾om platobných služieb a Klientom
ako používate¾om platobných služieb pri poskytovaní platobných služieb, je Klient oprávnený v súlade so
zákonom o platobných službách obráti• sa na Stály rozhodcovský súd zriadený Asociáciou bánk, so sídlom
Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, IÈO: 30 813 182 za predpokladu, že rozhodcovskú doložku Klient neodmietol.
Konanie pred týmto stálym rozhodcovským súdom je bezplatné. Bližšie informácie o èinnosti Stáleho
rozhodcovského súdu nájdete na stránke www.sbaonline.sk.
Ak nie je dohodnuté inak, Klient je oprávnený domáha• sa svojich práv v príslušnej inštitúcií pod¾a osobitných
predpisov (napríklad zákona è. 99/1963 Zb. Obèianskeho súdneho poriadku v platnom znení, zákona è. 233/1995
Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti a o zmene a doplnení ïalších zákonov v platnom znení, zákona
è. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení).
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III. VYLÚÈENIE ZODPOVEDNOSTI
Pod¾a ustanovení zákona o platobných službách banka nie je zodpovedná, ako poskytovate¾ platobných služieb,
za porušenie povinností pod¾a tohto zákona, ak preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnos•ami
vyluèujúcimi zodpovednos• pod¾a § 374 Obchodného zákonníka alebo postupom pod¾a osobitných predpisov
(napríklad zákona è. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej èinnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu, § 38 a 39 zákona è. 202/1995 Z. z., Devízového zákona, § 8 odst. 6 zákona è. 118/1996
Z. z. o ochrane vkladov, § 55 odst. 5 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady è. 1781/2006 o údajoch o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finanèných prostriedkov.

IV. VYKONÁVANIE TUZEMSKÝCH PREVODOV
Lehoty na predloženie a následné vykonanie Platobného príkazu Bankou sú uvedené v nasledujúcej tabu¾ke:

/* Ak je deò splatnosti Platobného príkazu zhodný s dòom jeho prijatia Bankou, prípadne ak Platobný príkaz
neobsahuje deò splatnosti.
/** Platobný príkaz na úhradu Poh¾adávky Banky z Úveru èerpaného Kreditnou kartou zadaný prostredníctvom
Elektronickej služby Internetbanking, Mobilbanking, Telephonebanking alebo prostredníctvom bankomatu Banky,
ktorý má by• vykonaný v deò predloženia Platobného príkazu je možné predloži• Banke na vykonanie len do
18.00 hodiny . Platobné príkazy tohto druhu predložené Banke prostredníctvom uvedených Elektronických služieb
a bankomatu Banky po 18.00 hodine budú vykonané tak, že Banka odpíše peòažné prostriedky z Úètu v deò
predloženia Platobného príkazu Banke a pripíše ich na Kartový úèet najbližší Bankový deò nasledujúcich po
Predložení Platobného príkazu Banke.
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Pri zadávaní Platobného príkazu prostredníctvom uvedených Elektronických služieb je potrebné vybra• si typ
príkazu: "aktuálny neodvolate¾ný" bez zadania dátumu splatnosti a pri zadávaní Platobného príkazu
prostredníctvom bankomatu Banky je potrebné vybra• si predvolený typ príkazu na úhradu.
/***Platobný príkaz s konverziou so sumou prevodu nad 25 tisíc EUR, resp. so sumou prevodu, ktorá po
prepoèítaní kurzom ECB presahuje výšku 25 tisíc EUR.
Platobným príkazom s konverziou sa rozumie príkaz doruèený Banke prostredníctvom Obchodného miesta alebo
Elektronických služieb, v inej mene než v akej je zriadený úèet, z ktorého má Banka príkaz vykona•.
/****Platobný príkaz na tuzemský medzibankový prevod v mene EUR do bánk v SR s príznakom "urgentný"
(predtým oznaèovaný ako "Zrýchlený prevod" vykonaný cez klíringový platobný systém NBS, resp. "Urgentná
platba EUR v rámci SR" vykonaná cez platobný systém Target 2) uskutoènený v lehote kratšej oproti lehote
štandardného prevodu.
1. Nadlimitný prevod s konverziou, Urgentný prevod vykonáva Banka len v Obchodné dni. Nadlimitný prevod s
konverziou zadaný ako Urgentný prevod sa pre úèely lehôt na predloženie a vykonanie považuje za Urgentný
prevod.
2. Platobné príkazy na inkaso sumy prevodu z úètu vedeného inou bankou v SR Banka spracuje v lehotách
urèených na štandardné prevody a zašle podklady potrebné na vykonanie prevodu sprostredkujúcej inštitúcie
(NBS) v najbližší nasledujúci Obchodný deò.
3. Ak sa bezhotovostný prevod vykonáva v rámci Banky, Banka pripíše sumu prevodu v prospech Úètu príjemcu
alebo pri jej výplate v hotovosti ju poskytne alebo sprístupní príjemcovi v deò odpísania sumy prevodu z Úètu
platite¾a alebo z Úètu majite¾a alebo v deò zloženia sumy prevodu v hotovosti.
4. Štandardné prevody spracované v deò D budú zaslané sprostredkujúcej inštitúcii (NBS) najneskôr nasledujúci
Obchodný deò. V tento nasledujúci Obchodný deò budú finanèné prostriedky odpísané z úètu Banky a následne
pripísané na úèet poskytovate¾a platobných služieb príjemcu. Urgentné prevody spracované v deò D budú
zaslané sprostredkujúcej inštitúcii v ten istý Obchodný deò.
5. Platby zasielané od klientov iných bánk v prospech Klientov Banky sú pripísané na Úèty Klientov Banky alebo
pri výplate v hotovosti poskytnuté alebo inak sprístupnené Klientom Banky v ten istý Obchodný deò, ako sú
finanèné prostriedky pripísané v prospech úètu Banky a Banka je oprávnená s týmito finanènými prostriedkami
naklada•.
6. Platobné príkazy s konverziou jednej meny na druhú s aktuálnym alebo neskorším dátumom splatnosti sa
vykonávajú pod¾a kurzového lístka Banky platného v èase uskutoènenia prevodu.
Platobné príkazy s konverziou jednej meny na druhú pod¾a individuálneho kurzu stanoveného Bankou alebo
dohodnutého medzi Bankou a Klientom, sa vykonávajú len s aktuálnym dòom splatnosti.
7. Platobné príkazy s konverziou jednej meny na druhú vykonávané Bankou na základe právoplatného a
vykonate¾ného rozhodnutia súdu o nariadení výkonu rozhodnutia prikázaním poh¾adávky z úètu a na základe
exekuèného príkazu pod¾a osobitných predpisov sa vykonajú pod¾a kurzového lístka Banky platného v èase
uskutoènenia prevodu.
8. Konverzia sumy prevodu uvedeného v bode 6. alebo 7. tohto èlánku sa vykonáva spôsobom uvedeným
v èlánku V. Cezhranièné prevody, v èasti Kurzy.
9. Banke možno predloži• Platobný príkaz na prevod finanèných prostriedkov alebo Platobný príkaz na inkaso
prostredníctvom Obchodných miest alebo Elektronických služieb najviac 30 kalendárnych dní pred požadovaným
dòom splatnosti. Takýto Platobný príkaz sa považuje za prijatý v tento dohodnutý deò.
10. Banka odpíše peòažné prostriedky z Úètu Klienta na základe Platobného príkazu na inkaso v deò splatnosti.
Ak Banka neodpíše peòažné prostriedky na základe Platobného príkazu na inkaso v deò splatnosti z dôvodu
nedodržania podmienok pre vykonanie tohto Platobného príkazu, je Banka oprávnená opakova• pokus
o odpísanie týchto peòažných prostriedkov z Úètu Klienta poèas nasledujúcich 14 kalendárnych dní. Uvedené sa
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neuplatní v prípade SEPA inkasa, kedy Banka neopakuje pokus o odpísanie peòažných prostriedkov z Úètu
Klienta.
11. Banka vykonáva Platobné príkazy na inkaso za predpokladu splnenia podmienok pre vykonávanie Platobných
príkazov a za predpokladu udelenia súhlasu s inkasom platite¾om.
Jednorazový a trvalý príkaz na inkaso je možné zada• iba v mene EUR.

12. V súhlase s inkasom Klient uvedie údaje pre úèely vykonania Platobného príkazu na inkaso doruèeného
prostredníctvom príjemcu. Ak Klient v súhlase s inkasom uvedie limit transakcie, takýto limit sa považuje za sumu
finanèných prostriedkov, ktorá môže by• z Úètu odpísaná v priebehu jedného dòa. Ak Klient v súhlase s inkasom
neuviedol limit transakcie, považuje sa tento limit ako Klientom neobmedzený.
13. Banka vykonáva SEPA inkaso za predpokladu splnenia podmienok na vykonávanie SEPA inkasa a za
predpokladu, že to Úèet Klienta umožòuje. Ak si Klient otvoril Úèet len voèi konkrétnemu SEPA inkasu, je povinný
príslušný Súhlas so SEPA inkasom (Mandát) predloži• v Banke minimálne 2 Obchodné dni pred dátumom
splatnosti prvého SEPA inkasa.
14. Klientom odporúèame, aby si overili, èi bol ich zadaný Platobný príkaz vykonaný. Ak totiž zadaný Platobný
príkaz nespåòa stanovené podmienky, Banka je oprávnená odmietnu• jeho vykonanie. Ak Banka odmietne
vykona• Platobný príkaz, sprístupní Klientovi informáciu o odmietnutí a o dôvode odmietnutia vykona• Platobný
príkaz (jednorazový alebo trvalý príkaz na úhradu alebo platobný príkaz na inkaso) priamo v Obchodnom
mieste banky, na linke Sporotel alebo prostredníctvom služby Internetbanking, ak ju Klientovi poskytuje.
15. Pri jednorazovom príkaze na úhradu s dátumom splatnosti iným ako aktuálnym alebo pri trvalom príkaze na
úhradu nie je možné finanèné prostriedky na vykonanie tejto platobnej operácie na Úète vopred rezervova•. Klient
je povinný zabezpeèi• dostatok finanèných prostriedkov na Úète na vykonanie Platobného príkazu na zaèiatku
dòa jeho splatnosti.
16. Ak Klient požiada Banku o opakovanie príkazu na úhradu v prípade nedostatku finanèných prostriedkov
v èase vykonávania zúètovania v deò splatnosti Platobného príkazu, tento sa Banka pokúša vykona•:
- pri jednorazovom príkaze na úhradu 14 Bankových dní,
- pri trvalom príkaze na úhradu si Klient môže zvoli• poèet dní opakovania Platobného príkazu, prièom
maximálny možný poèet dní opakovania je 14 Bankových dní.
Ak Klient nepožiada Banku o opakovanie príkazu na úhradu pod¾a predchádzajúcej vety, a v prípade nedostatku
finanèných prostriedkov v èase vykonávania zúètovania Banka tento platobný príkaz opätovne nezúètuje a tento
platobný príkaz na úhradu sa nezrealizuje.

17. Urgentný prevod je možné zada• iba v prospech príjemcov, ktorých úèty sú vedené u iného poskytovate¾a
platobných služieb ako Banky a iba v mene EUR.
18. Nadlimitný trvalý príkaz na úhradu a podlimitný trvalý príkaz na inkaso je možné zadefinova• iba v mene EUR
a iba na úètoch vedených v mene EUR.
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19. Pri vnútrobankových prevodoch s konverziou prijatých Bankou:
v domácej mene Banka umožòuje uskutoènenie prevodu, kde Úèet platite¾a a príjemcu je vedený v inej mene ako
je mena platobnej operácie (vysvetlenie: dve konverzie - aj na strane debetu aj na strane kreditu),
v cudzej mene Banka umožòuje uskutoènenie prevodu, kde Úèet platite¾a alebo príjemcu je vedený v inej mene
ako je mena platobnej operácie (vysvetlenie: jedna konverzia alebo len na strane debetu, alebo len na strane
kreditu). Banka prepoèíta sumu takéhoto prevodu výmenným kurzom pod¾a aktuálneho kurzového lístka Banky
platného v èase jeho spracovania.

V. CEZHRANIÈNÉ PREVODY
A. ODOSLANÉ PREVODY
V zmysle štandardov SWIFT klient môže využi• na správne vyplnenie Platobného príkazu na cezhranièný prevod
škálu alfanumerických znakov, tzn. malé a ve¾ké písmená abecedy, numerický rad èísiel od 0 do 9, vrátane týchto
povolených diakritických znakov / - ? : ( ) . , { } ' +
IBAN a BIC SWIFT kód
Správne používanie IBAN a BIC SWIFT kódu pri vykonávaní cezhranièných prevodov v rámci Európskeho
hospodárskeho priestoru (ïalej len EHP).
IBAN - International Bank Account Number (medzinárodné èíslo bankového úètu)
Je medzinárodne štandardizovaná forma èísla bankového úètu, ktorá umožòuje jednoznaènú identifikáciu
úètu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby.
IBAN môže tvori• max. 34-znaková kombinácia písmen a èíslic.
V písomnej forme je IBAN medzerami rozdelený na skupiny po 4 znaky.
Písomná forma: SK21 0900 0000 0012 3456 7890



V elektronickej forme sa medzery medzi skupinami znakov vypúš•ajú.
Elektronická forma: SK2109000000001234567890



Štruktúra IBAN v SR
SK 21 0900 000000 1234567890
1.
2.
3.
4.
5.

ISO kód krajiny 2+
Kontrolné èíslice 2+
Kód banky 4+
Prvá èas• èísla úètu (prefix) 6+
Druhá, základná èas• èísla úètu 10

Všeobecná štruktúra IBAN
ES 91 2100418450200051332
1. ISO kód krajiny 2+
2. Kontrolné èíslice 2+
3. Èíslo úètu max. 30
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BIC SWIFT kód (Bank Identifier Code)
SWIFT-ová adresa banky (jej identifikaèný kód) je osem- alebo jedenás•miestna a skladá sa z týchto kódov:





Kód banky, ktorý identifikuje banku pomocou štyroch abecedných znakov
Kód krajiny, ktorý identifikuje geografické územie, na ktorom sa nachádza sídlo banky (dvojmiestny
abecedný kód ISO)
Kód sídla, ktorý identifikuje pomocou dvojmiestneho alfanumerického znaku región alebo miesto,
v ktorom je sídlo užívate¾a
Kód poboèky, ktorý je volite¾nou súèas•ou SWIFT-ovej adresy a skladá sa z troch alfanumerických
znakov

Používanie èísla úètu príjemcu v formáte IBAN a BIC SWIFT kódu banky príjemcu pri cezhranièných
prevodoch do krajín EHP* a Švajèiarska vplýva na výšku poplatkov, skrátenie doby vykonania a
bezpeènos• cezhranièných prevodov.
*Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Èesko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island,
Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maïarsko, Nemecko, Nórsko, Po¾sko, Portugalsko,
Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Ve¾ká Británia, Slovenská republika
Bankové spojenie klienta SLSP:


BIC SWIFT kód: GIBASKBX

Názov a adresa banky:


Slovenská sporite¾òa, a. s., Tomášikova 48, Bratislava, Slovakia

Cezhranièný prevod v domácej a cudzej mene zo Slovenskej republiky do zahranièia a cezhranièný
prevod v cudzej mene v rámci Slovenskej republiky v prospech úètov vedených v iných bankách na
území Slovenskej republiky
1. Ïalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na cezhranièný prevod okrem náležitostí pod¾a VOP:
MENA PREVODU




Mena, v ktorej má by• prevod vykonaný - trojmiestny kód ISO pod¾a kurzového lístka Banky.
Prevody šekom Banka vykonáva v mene: EUR, USD, CZK pre príjemcov v ÈR, AUD, CAD, CHF, DKK,
GBP, JPY, PLN, NOK, SEK (okrem mien RUB, HUF, HRK, RON)
Krajiny, do ktorých Banka nevykoná prevod v mene USD: Afganistan, Angola, Irak, Irán, Kuba, Libéria,
Lýbia, Myanmar, Severná Kórea, Sudán, Sýria, Zimbabwe.
Zároveò banka nerealizuje zahranièné prevody v prospech príjemcov v iných krajinách, ak sú na banku
príjemcu platby alebo príjemcu platby vyhlásené medzinárodné sankcie v súlade so zákonom è. 126/2011
o vykonávaní medzinárodných sankcií.
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TYP PREVODU



štandardný prevod
urgentný prevod (skrátenie valuty o jeden, resp. dva Obchodné dni oproti štandardnej valute)

SPÔSOB PREVODU




SWIFT
šekom na osobné prevzatie
šekom na adresu príjemcu

Poznámka k prevodom šekom:



S platnos•ou od 1. septembra 2008 Èeská republika stiahla z peòažného obehu mincu v nominálnej
hodnote 0,50 CZK (pä•desiat halierov). Z uvedeného dôvodu Banka nepreberá platobné inštrukcie na
cezhranièný prevod "šekom" v mene CZK do ÈR v hodnote, ktorá nie je zaokrúhlená na celé CZK.
Uvádza• platobnú podmienku SHA (SHARE)

POPLATKY HRADÍ
Od 1. februára 2010 banka neprijíma a nevykonáva platobné príkazy na cezhranièný prevod s platobnou
podmienkou BEN.
Banka prijíma a vykonáva platobné príkazy na cezhranièný prevod s platobnými podmienkami:



OUR - poplatky Banky a poplatky ïalších bánk zúèastnených na prevode hradí platite¾
SHA - poplatky Banky hradí platite¾ a poplatky ïalších bánk zúèastnených na prevode hradí príjemca

V prípade vykonania cezhranièného prevodu v mene EUR, resp. v mene èlenského štátu* EHP do krajiny EHP,
kde nedochádza ku konverzii (tzn. mena transakcie je rovnaká ako mena, v ktorej je vedený úèet platite¾a), nie je
možné použi• inú platobnú podmienku iba SHA (SHARE).
* CZK, HUF, PLN, GBP, NOK, DKK, RON, SEK, CHF
PLATITE¼




Èíslo úètu vo formáte IBAN, na •archu ktorého má by• príkaz vykonaný,
názov úètu, pod ktorým je Úèet vedený v Banke,
sídlo alebo adresa trvalého pobytu.

PRÍJEMCA






Èíslo úètu príjemcu, pri prevodoch v EUR do krajín EHP + Švajèiarska vo formáte IBAN, ak je zvolený
ako spôsob prevodu SWIFT,
názov príjemcu (meno a priezvisko/názov spoloènosti, pod ktorým je úèet príjemcu vedený v banke
príjemcu),ak je zvolený ako spôsob prevodu SWIFT,
meno a priezvisko alebo presný názov príjemcu, ak je zvolený ako spôsob prevodu prevod
prostredníctvom šeku,
presná adresa trvalého pobytu alebo sídla príjemcu, ak je zvolený ako spôsob prevodu prevod
prostredníctvom šeku,
ISO kód krajiny trvalého pobytu alebo sídla príjemcu.

Informaèná kniha SLSP, a. s.
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BANKA PRÍJEMCU
Uvádza sa, ak je zvolený spôsob prevodu SWIFT:





BIC-SWIFT kód,
národný klíringový kód*, ak Banka príjemcu nie je èlenom SWIFT,
presný a neskrátený názov a presná adresa, ak nie je uvedený BIC-SWIFT kód,
ISO kód krajiny.

* Pri prevodoch do krajín uvedených nižšie zadajte národný klíringový kód banky príjemcu v nasledujúcej
štruktúre, ktorý musí by• natypovaný v alfanumerickom tvare bez medzier:






Rakúsko
Nemecko
Španielsko
Taliansko
Ve¾ká Británia

AT+ 5 èíslic
BL+ 8 èíslic
ES+ 9 èíslic
IT + 10 èíslic
SC+ 6 èíslic

Odporuèenie:
Ak je banka príjemcu v krajine EHP, na korektnú identifikáciu banky príjemcu a smerovanie platby úplne staèí
uvádza• BIC SWIFT kód banky príjemcu + èíslo úètu príjemcu vo formáte IBAN . Klíringový kód nie je
potrebné uvádza•, nako¾ko z èísla úètu vo formáte IBAN sa dá bližšie špecifikova• poboèka banky. Ak úèet
príjemcu nie je uvedený vo formáte IBAN, klíringový kód detailne identifikuje banku príjemcu a odporúèame ho
uvádza•.
Pri prevodoch do krajín uvedených nižšie, zadajte presný názov, adresu a národný klíringový kód banky príjemcu
v nasledujúcej štruktúre do vo¾noformátových polí v èasti Banka príjemcu:




Austrália AU + 6 èíslic
Kanada CC + 9 èíslic
Amerika FW + 9 èíslic

2. Ïalšie povinné náležitosti Platobného príkazu v EUR do krajín EHP okrem náležitostí pod¾a VOP:









mena - EUR
suma prevodu - neobmedzene
spôsob prevodu - SWIFT
typ prevodu - štandardný / urgentný
príjemca - èíslo úètu príjemcu vo formáte IBAN
banka príjemcu - BIC SWIFT kód banky príjemcu so sídlom v EHP
poplatky hradí - platobná podmienka SHA
platobný titul (trojmiestny èíselný kód úèelu platby)

do 50 000 EUR (vrátane)

- pri prevodoch doruèených na Obchodné miesto sa neuvádza
- pri prevodoch cez Elektronické služby (HB, IB, Sporotel) sa uvádza kód 100

nad 50 000 EUR

- musia by• prevody povinne oznaèené platobným titulom pod¾a charakteru a úèelu
platby pod¾a príslušných opatrení NBS.

Cezhranièné prevody v mene EUR, v objeme do 50 000 EUR (vrátane), s korektným IBAN, BIC SWIFT
kódom banky príjemcu v krajine EHP, s platobnou podmienkou SHA sú zúètované na úèet banky príjemcu
v plnej výške.

Informaèná kniha SLSP, a. s.
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3. Ïalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na prevod v prospech klientov bánk skupiny Erste okrem
náležitostí pod¾a VOP:





mena – EUR, AUD, SEK, NOK, DKK, CAD, CZK, GBP, HUF, JPY, PLN, CHF, HRK, RON alebo USD,
spôsob prevodu – SWIFT,
príjemca – správne èíslo úètu príjemcu vo formáte IBAN,
banka príjemcu – BIC-SWIFT kód banky príjemcu.

Zoznam bánk skupiny Erste

4. Ïalšie povinné náležitosti Platobného príkazu na prevod v mene ruský rube¾ (RUB)
Spracovanie prevodu v mene RUB v prospech príjemcov bánk Ruskej federácie je z dôvodu dodržovania
legislatívnych predpisov pre zúètovanie platieb v bankách na území Ruskej federácie ve¾mi špecifické a preto je
nutné pri vyplòovaní Platobného príkazu v Obchodnom mieste a prostredníctvom Elektronických služieb dodrža•
a uvádza• nasledujúce špecifiká:





Príjemca - uvádza• iba názov príjemcu,
Èíslo úètu príjemcu - má vždy 20 znakov,
Banka príjemcu - úplný názov banky, adresu, mesto, štát alebo BIC SWIFT kód,
Špecifikácia (úèel) platby,

- kód banky príjemcu (oznaèenie RU+9 znakov), pod ktorým je evidovaná banka príjemcu v Ruskej
národnej banke (Russian Federal Bank),
- èíslo úètu banky príjemcu (20 znakov) vedený v Ruskej národnej banke (Russian Federal Bank),
- INN èíslo (oznaèenie INN+10 znakov) oznaèuje obdobu daòového identifikaèného èísla,
- VO+èíslo oznaèuje úèel a charakter platby podobne ako u nás používaný platobný titul,
- úèel a charakter platby je nutné uvádza• slovne jasne a zrozumite¾ne.
Údaje potrebné na správne vyplnenie Platobného príkazu získa Klient od svojho obchodného partnera (príjemcu
úhrady). Ak banka na území Ruskej federácie obdrží platbu, ktorá neobsahuje uvedené špecifické platobné
inštrukcie a teda nespåòa požadované podmienky, Platobný príkaz nevykoná a vráti platbu spä• na úèet platite¾a.

5. Lehoty na predloženie Platobného príkazu:
Platobný príkaz na štandardný prevod – najneskôr do 15.00 hod. Obchodného dòa, ak je tento deò
požadovaným dòom odpísania finanèných prostriedkov z Úètu.

Informaèná kniha SLSP, a. s.
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Platobný príkaz na urgentný prevod



v cudzej mene
- najneskôr do 9.30 hod.
v mene EUR, USD - najneskôr do 12.00 hod.

Obchodného dòa, ak je tento deò požadovaným dòom odpísania finanèných prostriedkov z Úètu.
Platobný príkaz možno Banke predloži• najviac 30 kalendárnych dní pred požadovaným dòom odpísania
finanèných prostriedkov.

6. Lehota na vykonanie vecnej kontroly náležitostí Platobného príkazu a možné opravy:
Banka vykonáva kontrolu Platobného príkazu najmä z poh¾adu, èi obsahuje všetky údaje nevyhnutné pre jeho
vykonanie. Banka nevykonáva kontrolu správnosti údajov zadaných Klientom v Platobnom príkaze, okrem nižšie
uvedených. Za správnos• údajov v Platobnom príkaze je zodpovedný Klient. Klient je povinný pred doruèením
Platobného príkazu Banke všetky uvádzané údaje skontrolova•.
Banka vykonáva vecnú kontrolu týchto náležitostí Platobného príkazu:




správnos• a úplnos• identifikácie banky príjemcu swiftovým kódom, národným klíringovým kódom alebo
názvom a adresou banky,
pri úhradách formou šeku úplnos• adresy príjemcu,
možnos• uskutoènenia prevodu v mene urèenej Klientom do banky príjemcu.

Ak Banka pri vecnej kontrole zistila nejaký nedostatok, Banka je oprávnená odmietnu• vykonanie takéhoto
chybného Platobného príkazu. O odmietnutí Platobného príkazu a jeho dôvodoch informuje Banka Klienta
dohodnutým spôsobom. Ak klient predloží Banke Platobný príkaz s opravenými údajmi, takýto Platobný príkaz sa
považuje za predloženie nového Platobného príkazu.
Ak Banka pri vecnej kontrole nezistila nijaký nedostatok, Banka Platobný príkaz vykoná v lehotách a spôsobom
stanovenými Bankou pre vykonávanie Platobných príkazov.

7. Deò odpísania sumy prevodu z úètu Banky a pripísanie sumy prevodu na úèet banky príjemcu:


Štandardný prevod vykonaný v EUR

Banka zabezpeèí prevedenie sumy platobnej operácie na úèet banky príjemcu prvý Obchodný deò nasledujúci po
dni prijatia Platobného príkazu (D+1)


Štandardný prevod vykonaný v ostatných menách

Banka zabezpeèí prevedenie sumy platobnej operácie na úèet banky príjemcu druhý Obchodný deò nasledujúci
po dni prijatia Platobného príkazu (D+2)


Urgentný prevod vykonaný v EUR, USD, CZK, HUF, HRK, RON, CAD, GBP, CHF

Banka zabezpeèí prevedenie sumy platobnej operácie na úèet banky príjemcu v Obchodný deò prijatia
Platobného príkazu (D+0)

Informaèná kniha SLSP, a. s.
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Urgentný prevod vykonaný v ostatných menách*

Banka zabezpeèí prevedenie sumy platobnej operácie na úèet banky príjemcu prvý Obchodný deò nasledujúci po
dni prijatia Platobného príkazu (D+1)
* Banka urgentné prevody v mene RUB neprijíma a nevykonáva.
8. Spôsob poskytnutia informácie o vykonaní platobného príkazu na cezhranièný prevod:
Klientom odporúèame, aby si overili, èi bol ich zadaný Platobný príkaz vykonaný. Ak totiž zadaný Platobný príkaz
nespåòa stanovené podmienky, je Banka oprávnená jeho vykonanie odmietnu•.
Banka sprístupní Klientovi informáciu o odmietnutí a o dôvode odmietnutia vykona• Platobný príkaz, ktorý je
cezhranièným prevodom, priamo v Obchodnom mieste, na linke Sporotel alebo prostredníctvom služby
Internetbanking, ak ju Klientovi poskytuje.
B. DOŠLÉ PLATBY
Cezhranièný prevod v domácej a cudzej mene zo zahranièia do Slovenskej republiky a cezhranièný prevod
v cudzej mene v rámci Slovenskej republiky v prospech Úètov vedených v Banke. Banka pripisuje sumu prevodu
na Úèet Klienta nasledovne:


všetky prevody

- prijaté Bankou do 17.00 hod. budú pripísané na Úèet príjemcu v Obchodný deò, v ktorom bola suma prevodu
pripísaná na úèet Banky a Banka s òou získala právo naklada• (D+0).
- prijaté Bankou po 17.00 hod. budú pripísané na Úèet príjemcu prvý Obchodný deò nasledujúci po dni, keï bola
suma prevodu pripísaná na úèet Banky a Banka s òou získala právo naklada• (D+1).
- pri prevodoch prijatých Bankou v inej mene ako je mena, v ktorej je Úèet Klienta vedený, prepoèíta Banka sumu
prevodu výmenným kurzom pod¾a aktuálneho kurzového lístka Banky platného v deò, v ktorom bola suma
prevodu pripísaná na úèet Banky.
C. SEPA inkaso
SEPA inkaso je Platobný príkaz na vykonanie prevodu finanèných prostriedkov v mene EUR predložený
príjemcom v rámci èlenských krajín SEPA*, ktorý je autorizovaný na základe Súhlasu so SEPA inkasom.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady è. 924/2009 o cezhranièných platbách v Spoloèenstve je
Banka dosiahnute¾ná pre SEPA inkasá s úèinnos•ou od 1. novembra 2010. To znamená, že ako banka platite¾a
prijíma SEPA inkaso od banky príjemcu nachádzajúcej sa v niektorej z èlenských krajín SEPA a následne takéto
SEPA inkaso z Úètu Klienta, ktorý je platite¾om, vykoná. Banka neposkytuje SEPA inkaso ako banka príjemcu.
* Èlenské krajiny SEPA: èlenské krajiny EHP (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Èesko, Dánsko, Estónsko, Fínsko,
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maïarsko,
Nemecko, Nórsko, Po¾sko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko,
Taliansko, Spojené krá¾ovstvo), Švajèiarsko, Monako. SEPA oblas• zahàòajú aj územia, ktoré sa považujú za
súèas• EÚ v súlade s èlánkom 299 Rímskej zmluvy: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Reunion,
Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy.
Základom pre realizáciu SEPA inkasa je existencia Súhlasu so SEPA inkasom (Mandátu), ktorý uzatvára platite¾
s príjemcom. Ak platite¾ predkladá Banke Súhlas so SEPA inkasom, je povinný zabezpeèi• úplnos• a správnos•
v òom uvedených údajov.
Informaèná kniha SLSP, a. s.
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Súhlas so SEPA inkasom musí obsahova• minimálne tieto povinné údaje:


referencia Súhlasu so SEPA inkasom,



adresa platite¾a,



názov platite¾a,



èíslo úètu platite¾a v tvare IBAN,



názov príjemcu,




BIC kód banky platite¾a,
adresa príjemcu,



typ platby,



podpis platite¾a.



miesto a dátum podpísania,

Blokovanie Úètu

Ak má Klient záujem o ochranu Úètu voèi SEPA inkasám, má možnos• zablokova• si ho
v Obchodnom mieste Banky. Táto blokácia nemá vplyv na tuzemské inkasá. Aj napriek blokácií Úètu voèi SEPA
inkasám, inkasá v rámci Slovenskej republiky (platite¾ aj príjemca v rámci územia SR) môžu by• realizované.
Úèet je možné zablokova• s úèinnos•ou minimálne dva Obchodné dni po predložení žiadosti Banke.
Otvorenie Úètu

Ak Klient chce, aby sa mu zúètovalo akéko¾vek SEPA inkaso, môže si otvori• Úèet voèi všetkým SEPA inkasám.
V takom prípade nie je Klient povinný prinies• do Banky Súhlas so SEPA inkasom.
Nezrealizovanie inkasa

Klient môže odvola• súhlas s vykonaním konkrétneho SEPA inkasa v Obchodnom mieste Banky najneskôr dva
Obchodné dni pred jeho splatnos•ou.

Klient je informovaný o zrealizovaní alebo nezrealizovaní SEPA inkasa rovnakou formou ako je Bankou
informovaný o ostatných platobných operáciách. Banka sprístupòuje Klientovi plný rozsah údajov o SEPA inkase
obdržaných od banky príjemcu na požiadanie v Obchodnom mieste Banky.
D. KURZY
Ak je mena prevodu rozdielna od meny, v ktorej je Úèet v Banke vedený, prepoèet sa vykoná takto:
Suma prevodu do 25 tisíc EUR (prepoèet výmenným kurzom ECB) pri prevode z Úètu vedeného v Banke
v prospech úètu v inej banke:


kurz pod¾a aktuálneho kurzového lístka Banky
- kurz devíza predaj pri prevode v cudzej mene z Úètu vedeného v EUR
- kurz devíza nákup pri prevode v EUR z Úètu vedeného v cudzej mene



krížový kurz - pomer kurzov devíza nákup meny, v ktorej je Úèet vedený, a devíza predaj meny prevodu,
ak tieto meny nie sú totožné.



individuálny kurz - na základe zmluvy o obchodovaní s investiènými nástrojmi uzatvorenej medzi
Klientom a Bankou.

Informaèná kniha SLSP, a. s.
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Suma prevodu do 25 tisíc EUR (prepoèet výmenným kurzom ECB) pri prevode z inej banky v prospech Úètu
vedeného v Banke:


kurz pod¾a aktuálneho kurzového lístka Banky
- kurz devíza nákup pri prevode v cudzej mene v prospech Úètu vedeného v EUR
- kurz devíza predaj pri prevode v EUR v prospech Úètu vedeného v cudzej mene



krížový kurz - pomer kurzov devíza predaj meny v ktorej je Úèet vedený a devíza nákup meny prevodu,
ak tieto meny nie sú totožné.

Suma prevodu nad 25 tisíc EUR (prepoèet kurzom ECB)


Individuálny kurz stanovený Bankou alebo dohodnutý medzi Bankou a Klientom.

Kurzy na vrátenie nerealizovanej platby na Úèet Klienta
Vrátenie platby do 25 tisíc EUR (prepoèet kurzom ECB)


kurz pod¾a aktuálneho kurzového lístka Banky
- kurz devíza nákup pri prevode v cudzej mene v prospech Úètu vedeného v EUR
- kurz devíza predaj pri prevode v EUR v prospech Úètu vedeného v cudzej mene



krížový kurz - pomer kurzov devíza predaj meny, v ktorej je Úèet vedený, a devíza nákup meny prevodu,
ak tieto meny nie sú totožné.

Vrátenie platby nad 25 tisíc EUR (prepoèet kurzom ECB)


individuálny kurz - je stanovený Bankou alebo dohodnutý medzi Bankou a Klientom.

VI. VYKONÁVANIE ZMENÁRENSKÝCH A HOTOVOSTNÝCH PLATOBNÝCH OPERÁCIÍ
Hotovostné platobné operácie Banka vykonáva takto:

Informaèná kniha SLSP, a. s.
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Zmenárenské a hotovostné platobné operácie s konverziou vykonáva Banka na základe výmenných kurzov
stanovených Bankou uvedených v aktuálnom kurzovom lístku Banky.
Banka nakupuje mince v jednotlivých cudzích menách uvedených v kurzovom lístku Banky pod¾a vlastného
uváženia a v rozsahu potrieb Obchodného miesta.
Typy platobných operácií a použitý výmenný kurz:
A/ Zmenárenské operácie



nákup cudzej meny od klienta - kurz valuta nákup CM
predaj cudzej meny klientovi - kurz valuta predaj CM

B/ Hotovostné operácie realizované s konverziou







vklad v hotovosti v CM na bežný úèet v EUR – kurz valuta nákup CM
výber v hotovosti v CM z bežného úètu v EUR – kurz valuta predaj CM
vklad v hotovosti v EUR na bežný úèet v CM – kurz valuta predaj CM
výber v hotovosti v EUR z bežného úètu v CM – kurz valuta nákup CM
vklad v hotovosti v CM1 na bežný úèet v CM2 – pomer kurzov valuta nákup CM1 a valuta predaj CM2
výber v hotovosti v CM1 z bežného úètu v CM2 – pomer kurzov valuta predaj CM1 a valuta nákup CM2

VII. PLATOBNÉ OPERÁCIE VYKONANÉ PLATOBNÝMI KARTAMI
Všetky platobné operácie uskutoènené prostredníctvom Platobnej karty Banka zúètuje na •archu Úètu/úètu,
prípadne Úètov/úètov, ku ktorým bola vydaná, a to bezodkladne najneskôr nasledujúci Obchodný deò po získaní
príslušných informácií alebo podkladov potrebných na zúètovanie takýchto platobných operácií. Banka je
oprávnená na obdobie od získania informácie alebo podkladov o platobnej operácii až po jej zúètovanie,
maximálne však na obdobie 14 kalendárnych dní, rezervova• finanèné prostriedky na Úète/úète na sumu
platobnej operácie, prípadne Úètoch/úètoch. Právo Banky na zúètovanie platobnej operácie nie je dotknuté tým,
že rezervácia finanèných prostriedkov na úète už bola zrušená. Platobné operácie uskutoènené Platobnou kartou
v zahranièí (mimo územia Slovenskej republiky) zúètuje Banka v súlade s podmienkami medzinárodných
kartových spoloèností. Pri konverzii Banka použije výmenný kurz platný v deò zúètovania.
Ak je Platobná karta vydaná k dvom Úètom vedeným v rôznych menách, platobná operácia uskutoènená
Platobnou kartou sa zúètuje na •archu Úètu vedeného v rovnakej mene ako je zúètovacia mena kartovej
spoloènosti pre príslušný typ platobnej operácie.
Debetné karty - prepoèet platobných operácií vykonaných v zahranièí okrem krajín Eurozóny**
- platba u obchodníka
VISA Electron/Classic/Business/Gold
Maestro, MasterCard Mass/Business/Gold/ Karta iXtra
EUR

Mena transakcie >> Kurz kartovej spoloènosti >>
EUR*** >>

preúètuje sa
USD
EUR x KDN* USD

* KDN = kurz devíza nákup
** Eurozóna je oblas• v rámci Európskej menovej únie, v ktorej sa používa euro ako domáca mena.
*** Zúètovacia mena kartovej spoloènosti

Informaèná kniha SLSP, a. s.
Dátum úèinnosti: pre Bankové produkty vedené v Obchodnom mieste urèenom Zverejnením s úèinnos•ou od 25. 11. 2011.
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Debetné karty - prepoèet transakcií vykonaných v zahranièí okrem krajín Eurozóny**
- výber hotovosti
VISA Electron/Classic/Business/Gold
Maestro, MasterCard Mass/Business/Gold/ Karta iXtra
EUR

preúètuje sa

Mena transakcie >> Kurz kartovej spoloènosti >>
EUR*** >>

USD
EUR x KVN* USD

* KVN = kurz valuta nákup
**Eurozóna je oblas• v rámci Európskej menovej únie, v ktorej sa používa euro ako domáca mena.
*** Zúètovacia mena kartovej spoloènosti
Debetné karty - prepoèet platobných operácií vykonaných v SR a v krajinách Eurozóny***
- platba u obchodníka
VISA Electron/Classic/Business/Gold
Maestro, MasterCard Mass/Business/Gold/ Karta iXtra
EUR

preúètuje sa
Mena transakcie >> EUR**** >>
USD
EUR x KDN* USD

Debetné karty - prepoèet platobných operácií vykonaných v SR a v krajinách Eurozóny***
- výber hotovosti
VISA Electron/Classic/Business/Gold
Maestro, MasterCard Mass/Business/Gold/ Karta iXtra
EUR

preúètuje sa
Mena transakcie >> EUR**** >>
USD
EUR x KVN** USD
* KDN = kurz devíza nákup
** KVN = kurz valuta nákup
*** Eurozóna je oblas• v rámci Európskej menovej únie, v ktorej sa používa euro ako domáca mena.
**** Zúètovacia mena kartovej spoloènosti

Informaèná kniha SLSP, a. s.
Dátum úèinnosti: pre Bankové produkty vedené v Obchodnom mieste urèenom Zverejnením s úèinnos•ou od 25. 11. 2011.
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Kreditné karty - prepoèet platobných operácií realizovaných v SR a v krajinách Eurozóny*
- platba u obchodníka a výber hotovosti

Kreditná karta VISA Classic, Kreditná karta VISA Gold
Mena transakcie >> EUR >>

EUR

preúètuje sa

* Eurozóna je oblas• v rámci Európskej menovej únie, v ktorej sa používa euro ako domáca mena.

Kreditné karty - prepoèet platobných operácií realizovaných v zahranièí okrem krajín Eurozóny*
- platba u obchodníka a výber hotovosti

Kreditná karta VISA Classic, Kreditná karta VISA Gold
Mena transakcie >> Kurz VISA >> EUR >>

EUR

preúètuje sa

* Eurozóna je oblas• v rámci Európskej menovej únie, v ktorej sa používa euro ako domáca mena.

Informaèná kniha SLSP, a. s.
Dátum úèinnosti: pre Bankové produkty vedené v Obchodnom mieste urèenom Zverejnením s úèinnos•ou od 25. 11. 2011.
Strana

16 z 16

