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ZABEZPEČENIE PRECHODU ZO SLOVENSKEJ MENY NA EURO

INFORMÁCIA O VÝMENE SLOVENSKÝCH BANKOVIEK  
A SLOVENSKÝCH MINCÍ ZA EURÁ

INFORMÁCIE O OPATRENIACH, PRAVIDLÁCH A POSTUPOCH  
POŠTOVEJ BANKY, A.S. (ĎALEJ AKO „BANKA“) PRE KLIENTOV NA

l   Peniaze v slovenských korunách uložené v banke do 31.12.2008 na účtoch, vkladných knižkách,  
termínovaných vkladoch alebo v podielových fondoch boli k 1.1.2009 prepočítané na eurá, pričom  
táto zmena bola pre klientov automatická a bez akýchkoľvek poplatkov.

l   Trvalé príkazy k účtom, povolenia na inkaso, prevodné príkazy, výška limitu povoleného prečerpa-
nia, a aj rôzne zadané limity k účtom ako je výška doručovaného dôchodku, limity pre platobné karty, 
rezervácie atď. všetky klientom zadané v slovenských korunách do 31.12.2008 boli prepočítané automa-
ticky k 1.1.2009 na euro.

l   Prepočty súm zo slovenskej meny na euro boli vykonané podľa konverzného kurzu 1 EUR = 30,1260 
SKK a zaokrúhlené na dve desatinné miesta na najbližší eurocent (matematicky) s výnimkou limitov pre  
debetnú platobnú kartu, ktoré boli prepočítané v súlade s článkom 8 Obchodných podmienok pre de- 
betnú platobnú kartu.

l   Všetky výbery z účtov a prevody na účtoch do 31.12.2008 boli realizované v slovenských korunách,  
od 1.1.2009 sú platby a prevody už v eurách.

l   Čísla účtov, vkladných knižiek, termínovaných vkladov ako aj úverových účtov sa po 1.1.2009 nezme-
nili, hoci sú vedené v eurách. Rovnako bez zmeny zostali v platnosti všetky uzatvorené zmluvy medzi  
bankou a klientom.

l   Od 1.1.2009 banka vymieňa slovenské korunové mince, a to až do konca júna 2009 a slovenské bankov-
ky do konca roku 2009 len na svojich pobočkách. Na poštách túto výmenu nerealizuje.

l   Od 1.1.2009 sa používajú bankové zloženky len v mene EUR. 

l   Dobierková zloženka s predtlačenou menou SKK je platná aj po 1.1.2009 v prípade, ak bola klientovi  
zaslaná ešte v roku 2008 a uhradená bude až v roku 2009 počas úložnej doby zásielky na pošte.

l   Šeková poukážka vystavená v roku 2008 v SKK, ktorá je platná aj po 1.1.2009 bude vyplatená v EUR.

S účinnosťou odo dňa zavedenia meny euro v Slovenskej republike banka v súlade s §3, ods.7, Zákona  
č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o zavedení meny euro‘‘) požaduje, aby pri výmene slovenských bankoviek a sloven-
ských mincí za eurá klienti:

l   Slovenské bankovky a slovenské mince roztriedili podľa ich nominálnych hodnôt,

l   ak súhrnná nominálna hodnota vymieňaných slovenských bankoviek a slovenských mincí presahuje 
15.000 eur písomne nahlásili takúto výmenu najmenej jeden pracovný deň pred jej uskutočnením.

V prípade nedodržania týchto podmienok zo strany klienta, je banka oprávnená výmenu odmietnuť.

S účinnosťou od 20.1.2009 banka v súlade s §3, ods.7 Zákona o zavedení meny euro obmedzuje bezod-
platnú výmenu slovenských bankoviek a mincí za eurá nasledovne:

l   Ak počet bankoviek alebo počet mincí bude pri jednej výmene vyšší ako celkovo 100 kusov, banka výme-
nu nad tento limit spoplatní v súlade so Sadzobníkom poplatkov.

Poplatok bude účtovaný za každých ďalších 100 ks mincí alebo bankoviek (aj začatých), pričom bankovky  
a mince vchádzajú do limitu poplatku samostatne.


