
Príloha č. 1 k OP pre Elektronické  
bankovníctvo účinné od 01.02.2014 

Poštová banka, a.s.  
Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu         
Bratislava I, oddiel Sa, vl. č. 501/B 

IČO: 31 340 890 
IČ DPH: SK7020000680 

 

Rozsah a špecifikácia  
služieb EB 

 
Internet banking 

Pasívne operácie Aktívne operácie Doplnkové služby Výberové služby pre 
podnikateľov 

zostatok na Účte – aktuálny 
a disponibilný – a grafický  

vývoj zostatku 

Príkaz na úhradu, Trvalý príkaz na 
úhradu (zriadenie/zmena/zrušenie), 
Hromadný príkaz na úhradu 
Cezhraničná úhrada a Eurogiro úhrada 
[aj pri Účte v CM] 

číselníky – kódy bánk, 
štátov, platobné tituly 

elektronický výpis z Účtu –max. 1 
mesiac spätne 

rezervácie, vinkulácie 
a povolené prečerpanie Príkaz na inkaso, Povolenie na  inkaso  kurzový lístok súbor miezd – prenos súboru na 

rozúčtovanie 
výpis z Účtu za zvolené 

časové obdobie a možnosť 
zvoliť kritériá a štruktúru  

výstupu (excel, zip a pod.) 

Príkazy na úhradu,  Príkazy na inkaso 
– prenos súboru [v štruktúre určenej 

bankou] 

šablóny prevodných 
príkazov (predvyplnené 

vzory) s možnosťou 
pripomienky na e-mail, 

bankové zloženky, dobierkové 
zloženky – prenos súboru na tlač 

zobrazenie čakajúcich 
Platieb 

Odvolanie čakajúcich Platieb 
Odvolanie Príkazu na inkaso  

Notifikačné správy na e-
mail (zmena 

disponibilného zostatku, 
informácie o 

zrealizovanej platbe)  

šekové poukážky – prenos súboru 
na emitovanie 

     platobné karty 
- Platnosť  

- denné limity ATM, POS 
 

elektronické TV ako podúčet k Účtu 
(zriadenie, zrušenie) 

odkazová schránka a 
otázky a odpovede – 

[bezpečnosť, technické 
informácie, problémy v 

práci s aplikáciou] 

Epoukaz – možnosť tlače (aj zo 
súboru), resp. prenos súboru na 
spracovanie 

avíza k zahraničným 
platbám, informácie 

o odmietnutých platbách 

nákup podielových listov PRVEJ 
PENZIJNEJ SPRÁVCOVSKEJ 

SPOLOČNOSTI POŠTOVEJ BANKY, 
správ. spol., a. s. 

  

    informácie o úveroch 
- výška a dátum splátky 

- čerpaná suma 
- zostatok istiny 

- splátky po splatnosti 
 

žiadosti Majiteľa účtu [len Osobné účty] 
– zmeny k Účtu, založenie prístupu a 

zmeny k službe Internet banking 
a GSM banking, žiadosť o vydanie a 

zmeny k platobným kartám, 
reklamačný list. 

  

 

 

GSM banking 
GSM banking plus* Pravidelné (v zvolenom čase a intervale) 

a nepravidelné služby 
aktuálny disponibilný 

zostatok na Účte 
zaslanie kurzového lístka – 

(len na e-mail) aktuálny disponibilný zostatok na Účte 

konečný disponibilný 
zostatok na Účte z 

predchádzajúceho dňa 
zobrazenie kurzového lístka 

jednej meny, 
zobrazenie 5 debetných, resp. 5 kreditných, alebo posledných 10 

obratov 

zobrazenie posledných 5 
kreditných alebo 5 debetných 

obratov 

zasielanie výpisu z Účtu z 
predchádzajúceho dňa – (len 

na e-mail a max. 2000 
transakcií) 

automatické zasielanie SMS o každej transakcii,  
alebo pravidelné zasielanie podľa stanoveného cyklu  

zobrazenie posledných 10 
obratov – (len e-mail) 

zobrazenie zvolenej 
transakcie   kurz vybranej meny 
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Phone banking 

Pasívne operácie Aktívne operácie 
zostatok a pohyby na Účte zadanie príkazu na úhradu  

zaslanie mimoriadneho výpisu zriadenie, zmena a zrušenie trvalého príkazu na 
úhradu 

blokovanie platobnej, dispozičnej alebo GRID karty  
 
 

 
Internet banking GSM 

banking 
GSM 

banking 
plus* 

Phone banking 
Aktívne 
operácie 

Pasívne 
operácie 

Aktívne 
operácie 

Pasívne 
operácie 

Osobný účet       
Osobný účet v cudzej 

mene       

Podnikateľský účet       
Podnikateľský účet 

v cudzej mene       

Termínovaný vklad       
Neviazaný Termínovaný 

vklad       

Neviazaný Termínovaný 
vklad  zriadený online       

Úverový účet       
Podielové listy PPSS       

Platobné karty       
 

Technické požiadavky pre využívanie ELB 
Internet banking GSM banking GSM banking plus* Phone banking 

internetový prehliadač (tzv. 
browser) minimálne verzia 
IE 9+, Mozilla Firefox 25+, 

Google Chrome 26+,   
Opera 17+ 

mobilný telefón so SIM 
kartou aktivovanou v sieti 

GSM v SR 

mobilný telefón so 
špeciálnou SIM kartou so 

službou Banking 
aktivovanou v sieti GSM 

v SR 

bežný alebo mobilný telefón 

bezpečnostné protokoly 
SSL v. 3.0, TLS v. 1.0, 

podpora cookies 
možnosť odosielania SMS mobilný telefón podporujúci 

technológiu SIM Toolkit  

komunikačný protokol HTTP 
verzia 1.1    

podpora hypertextového 
jazyka HTML 5 a CSS 3     

 
 
* Od 18.03.2013 Poštová banka, a.s. službu GSM banking plus nepredáva, ale len poskytuje Klientom, ktorí ju do 
uvedeného dátumu mali zriadenú. 
 


