Základné bankové pojmy
Poštová banka
Poradové
číslo

Základné bankové
pojmy - Transakcie
a služby

Základné bankové pojmy
- Transakcie a služby
(definícia v sadzobníku
Poštovej banky, a.s.)

Vysvetlivky k základným bankovým pojmom
(nie legálne definície)

Poplatok v EUR
(za transakciu/službu)

Balík služieb
dobrýúčet

2,00 €
mesačne

✓

7,00 €

✘

1

vedenie účtu

založenie a vedenie
účtu

vedenie platobného účtu v mene EUR na základe písomnej
zmluvy uzavretej medzi bankou a klientom vrátane
poskytovania pravidelných výpisov z platobného účtu

2

zrušenie účtu

zrušenie účtu

zrušenie platobného účtu v mene EUR (v lehote 12 mesiacov
odo dňa jeho zriadenia, po 12 mesiacoch nie je zrušenie účtu
spoplatnené)

3

vedenie účtu v cudzej
mene

vedenie účtu

vedenie platobného účtu v inej mene ako EUR na základe
písomnej zmluvy uzavretej medzi bankou a klientom vrátane
poskytovania pravidelných výpisov z platobného účtu

2,00 €
mesačne

✘

4

zrušenie účtu
v cudzej mene

zrušenie účtu

zrušenie platobného účtu v inej mene ako EUR (v lehote 12
mesiacov odo dňa jeho zriadenia, po 12 mesiacoch nie je
zrušenie účtu spoplatnené)

7,00 €

✘

5

výpis z účtu poštou

výpis z účtu poštou

vyhotovenie jedného výpisu z účtu v mesačnej periodicite
a jeho zaslanie poštou v rámci SR

0,00 €

✓

6

výpis z účtu
elektronicky

výpis z účtu e-mailom

vyhotovenie jedného výpisu z účtu v mesačnej periodicite
a jeho zaslanie elektronicky

0,00 €

✓

7

poskytovanie
internetového
bankovníctva

zriadenie a vedenie
služby Internet
banking, GSM banking
a Phone banking

poskytovanie prístupu k vybraným produktom a službám
banky elektronickou formou prostredníctvom internetu

0,00 €
mesačne

✓

8

zasielanie SMS

bankou vyslaná SMS
správa pri službe GSM banking

informovanie klienta o vykonaných platobných operáciách
alebo poskytnutých platobných službách prostredníctvom
krátkej textovej správy

0,07 € /1 SMS

✓
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9

vklad v hotovosti

vklad v hotovosti

vklad finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet
na obchodnom mieste banky

0,00 €

✘

10

výber
hotovosti

výber hotovosti

výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu
klienta na obchodnom mieste banky, ktorej je klientom

2,00 €

✘

11

prijatá
platba

prijatá platba

pripísanie finančných prostriedkov na platobný účet
od tuzemského platiteľa, platiteľa z EÚ/EHP a zo zahraničia

0,26 €

✓

príkaz na úhradu/SEPA
príkaz v banke

príkaz na úhradu/
cezhraničný príkaz na
úhradu - regulovaný
podaný na obchodnom
mieste

jednorazový bankový prevod finančných prostriedkov
v mene EUR v rámci SR alebo v rámci EÚ/EHP (so správne
zadaným IBAN, BIC - SWIFT kódom, s kódom spoplatnenia
SHA, názvom príjemcu a bez doplňujúcich správ) zadaný
na obchodnom mieste banky

1,00 €

✘

13

príkaz na úhradu/SEPA
príkaz elektronicky

príkaz na úhradu/
cezhraničný príkaz
na úhradu - regulovaný
podaný elektronicky

jednorazový bankový prevod finančných prostriedkov
v mene EUR v rámci SR alebo v rámci EÚ/EHP (so správne
zadaným IBAN, BIC - SWIFT kódom, s kódom spoplatnenia
SHA, názvom príjemcu a bez doplňujúcich správ) zadaný
elektronickou formou

0,15 €

✓

14

realizácia trvalého
príkazu na úhradu /
SEPA trvalého príkazu
na úhradu

realizácia trvalého
príkazu na úhradu

každé vykonanie prevodu finančných prostriedkov v mene
EUR v rámci SR alebo v rámci EÚ/EHP na základe zadaného
trvalého príkazu

0,26 €

✓

15

realizácia inkasa /
SEPA inkasa

realizácia inkasa

každé vykonanie prevodu finančných prostriedkov na základe
požiadavky príjemcu z účtu klienta, ktorý súhlasil s takýmto
prevodom v mene EUR v rámci SR alebo v rámci EÚ/EHP (so
správne zadanými parametrami)

0,26 €

✓

16

cezhraničný príkaz
na úhradu v banke

cezhraničný príkaz
na úhradu na
obchodnom mieste

jednorazový bankový prevod finančných prostriedkov
do zahraničia mimo EÚ/EHP alebo v rámci EÚ/EHP v inej
mene ako EUR zadaný na obchodnom mieste banky

1 %, min. 8,30 €,
max. 43,15 €

✘

17

cezhraničný príkaz
na úhradu elektronicky

cezhraničný príkaz na
úhradu elektronicky

jednorazový bankový prevod finančných prostriedkov
do zahraničia mimo EÚ/EHP alebo v rámci EÚ/EHP v inej
mene ako EUR zadaný elektronickou formou

0,9 %, min. 6,64 €,
max. 39,83 €

✘

12

200606_SadzobnikTerminologia_130724_update.indd 2

20.8.2013 14:37

18

jednorazový poplatok
vydanie platobnej karty za vydanie platobnej
karty /3 roky platnej/

19

vedenie platobnej
karty

mesačný poplatok
za vedenie platobnej
karty

20

výber hotovosti
z bankomatu banky

21

22

vyhotovenie a odovzdanie platobnej karty určenej
na elektronickú komunikáciu (použitie v bankomatoch
a u predajcov s terminálom)

4,99 €*

✓

vedenie platobnej karty určenej na elektronickú komunikáciu
(použitie v bankomatoch a u predajcov s terminálom)
a poskytovanie základných služieb spojených s vedením
takejto karty

0,49 €
mesačne*

✓

výber hotovosti
z bankomatu Poštovej
banky

výber finančných prostriedkov v hotovosti z účtu klienta
prostredníctvom platobnej karty a bankomatu banky, ktorej je
klientom

0,25 €

✓

výber hotovosti
z bankomatu inej
banky v SR

výber hotovosti
z bankomatu inej
banky v mene EUR

výber finančných prostriedkov v hotovosti z účtu klienta
prostredníctvom platobnej karty a bankomatu inej banky v SR

1,50 €

✘

platba kartou

bezhotovostná platba
za tovar a služby
v SR a v zahraničí

zaplatenie finančných prostriedkov z účtu prostredníctvom
platobnej karty a platobného terminálu u predajcu alebo
poskytovateľa služieb v rámci SR a v zahraničí (nezahŕňa
službu cash-back)

0,15 €

✓

Poznámky:
všetky uvedené pojmy a poplatky sa týkajú len klientov - fyzických osôb, a nie osobitných skupín klientov alebo podnikateľských subjektov
všetky uvedené pojmy a vysvetlivky predstavujú voľné objasnenia pojmov a nepredstavujú zákonné alebo právne záväzné definície
v prípade rozdielnej výšky poplatkov v tejto tabuľke a sadzobníku banky je vždy rozhodujúci údaj uvedený v aktuálne platnom Sadzobníku poplatkov Poštovej banky, a.s.
platobný účet je bežný účet (na základe obchodného zákonníka) alebo iný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb (banka) na meno a priezvisko jedného alebo viacerých používateľov platobných
služieb, ktorý sa používa na vykonávanie platobných operácií
balík služieb jednotlivých bánk obsahuje okrem služieb základných bankových pojmov aj ďalšie služby, presný rozsah je uvedený v sadzobníku
celková cena za balík predstavuje plnú základnú cenu bez možného zvýhodnenia ceny po splnení bankou stanovených pravidiel, presný rozsah je uvedený v sadzobníku
pokiaľ je v stĺpci balíka služieb uvedený znak „✓“ bez ďalšieho popisu, znamená to, že transakciu /službu banka poskytuje v neobmedzenom počte
pokiaľ je v stĺpci poplatkov uvedená suma 0,00 €, znamená to, že transakcia/služba je poskytovaná bankou zadarmo alebo banka takýto poplatok vo svojom sadzobníku nemá
* poplatok platný pre Maestro kartu
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