
Typ produktu Názov dokumentu
Účinnosť

dokumentu

Oznámenie o úrokových sadzbách pre predávané produkty – Fyzické 

osoby 

od 01.11.2022

Oznámenie o úrokových sadzbách pre nepredávané produkty – Fyzické 

osoby 

od 01.11.2022

Oznámenie o úrokových sadzbách pre Právnické osoby a Fyzické osoby - 

podnikateľov 

od 01.04.2020

Oznámenie o úrokových sadzbách pre Právnické osoby a Fyzické osoby - 

podnikateľov 

od 03.07.2021

Sadzobník poplatkov
Sadzobník poplatkov Poštovej banky, a.s.  Pre Fyzické osoby - predávané 

produkty

od 01.07.2022

Slovník štandardizovanej terminológie bez platnosti

Obchodné podmienky pre osobné účty od 01.05.2022

Príloha č.1 k OP pre osobné účty - Podmienky realizácie platieb

Klienta a oznámenie o lehotách a limitoch na vykonanie Platieb

od 01.11.2022

Príloha č.1 k OP pre osobné účty - Podmienky realizácie platieb

Klienta a oznámenie o lehotách a limitoch na vykonanie Platieb

od 03.07.2021

Príloha č.2 k OP pre osobné účty - Sadzobník poplatkov pre Fyzické osoby - 

predávané produkty

od 01.07.2022

Príloha č.3 k OP pre osobné účty - Oznámenie o úrokových sadzbách 

pre predávané produkty - Fyzické osoby

od 01.11.2022

Príloha č.4 k OP pre osobné účty - Dokument s informáciami

o poplatkoch

od 01.07.2022

Obchodné podmienky pre vkladové produkty od 03.07.2021

Príloha č.1 k OP pre vkladové produkty - Špecifikácia vkladových 

produktov

od 01.11.2022

Príloha č.2 k OP pre vkladové produkty - Sadzobník poplatkov od 01.07.2022

Príloha č.3 k OP pre vkladové produkty - Oznámenie o úrokových 

sadzbách pre predávané produkty – Fyzické osoby

od 01.11.2022

Príloha č.4 k OP pre vkladové produkty - Rozsah a špecifikácia Služieb EB od 02.09.2021

Úvery Obchodné podmienky pre spotrebiteľské úvery od 03.07.2021

Obchodné podmienky pre Šekovú poukážku od 03.07.2021

Obchodné podmienky pre Medzinárodné poštové platby od 01.10.2022

Informačná kniha – SLOVENSKÁ POŠTA
Zoznam aktuálnych dokumentov 365.bank, a. s., 

odštepný závod Poštová banka

ku dňu 01.11.2022

Účty

Vkladové produkty

Platobný styk



Informácie o Platobnom účte so základnými funkciami od 16.12.2020

Informácie o základnom bankovom produkte od 16.12.2020

Mimosúdne riešenie sporov od 29.12.2020

Informácie o finančnom sprostredkovaní Slovenská pošta PB-30-161 od 03.08.2015

Vyhlásenie banky k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a 

financovaním terorizmu

od 15.01.2019

Číselník účastníkov platobného styku v Slovenskej republike od 27.10.2022

Informačný formulár pre vkladateľa platnosť od 10.01.2017

Informácia o FATCA bez platnosti

Informácie o ochrane osobných údajov platnosť od 25.05.2018

Informácia o spracúvaní osobných údajov v spoločnom registri bankových 

informácií a o existencii a službách  Klientskeho centra

platnosť od 25.05.2018

Informácie o spolupráci pri výmene údajov spracúvaných

v spoločnom registri bankových informácií a v nebankovom registri 

klientskych informácií

platnosť od 31.08.2017

Podmienky programu odmeňovania PENIAZE S5 od 24.03.2022

Informácia o CRS od 03.07.2021

Reklamačný poriadok Reklamačný poriadok Poštovej banky od 03.07.2021

Iné



Typ produktu Názov dokumentu
Účinnosť

dokumentu

Informácie o finančnom sprostredkovaní poistenie schopnosti splácať úver 

SP

od 01.05.2022

Informačný dokument o poistnom produkte - poistenie schopnosti splácať 

úver

od 01.05.2022

Všeobecné  poistné  podmienky  pre  poistenie  schopnosti  splácať

úver

od 01.05.2022

Poistná zmluva č. RZ201901 v znení dodatkov od 01.08.2022

Sadzby poistného - poistenie schopnosti splácať úver od 26.01.2019

Poistné produkty

Zoznam aktuálnych dokumentov

Union poisťovne, a.s. , 

ku dňu 01.08.2022


